
BİLİŞİM ARAÇLARI TALEP FORMU

BŞEÜ-KAYSİS Belge No DFR-084

İlk Yayın Tarihi/Sayısı 27.05.2016/9

Revizyon Tarihi 18.05.2017

Revizyon No 01

Toplam Sayfa 2

Bu form Üniversitemiz Senatosunun 13.07.2016 tarih ve 135 sayılı toplantısının 5. Kararı ile güncellenen Bilişim
Araçları Değerlendirme Komisyonu Görev ve Yetkileri Hakkında Yönergesinin 6. maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.
Talep edilen bilişim aracının komisyon tarafından sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi açısından formun doldurulmadan
önce mutlaka ilgili yönergenin okunması gerekmektedir.

Formu  dolduran  kişi,  formdaki  bilgilerin  doğruluğundan  ve  bu  bilgilere  göre  yürütülecek  olan  satın  alma
sonrasındaki süreçlerden sorumludur. Form, 6 (altı)  bölümden oluşmaktadır.  İlk 2 bölümün tamamının doldurulması
zorunlu olup diğer bölümlerin de doldurulması, sürecin sağlıklı yönetilebilmesi açısından önemlidir.

1.BÖLÜM: BİLİŞİM ARACINI TALEP EDEN BİRİM veya PERSONEL

Unvan - Ad - Soyad Telefon

Birim - Bölüm E-posta

Kullanma Amacı       Araştırma/Proje             Eğitim               Diğer :................................................

2.BÖLÜM: BİLİŞİM ARACI BİLGİLERİ

İsmi, üretici firması, sürüm bilgisi
Ör: Matlab 2010 (Mathworks)

İstenen seçimlik modüller
Ör: Fuzzy toolbox, DSP toolbox, vb.

Yükseltme yapmadan kullanılabilecek olan süre       2 Yıl            3 Yıl          4 Yıl        Diğer: ...............................

Eş zamanlı kullanacak olan azami kişi sayısı

Eğitim için kullanılacaksa, Araştırma/proje için kullanılacaksa, çalışma 
konusunu/kapsamını kısaca belirtiniz:Kullanılacağı eğitim-öğretim dönemi:

Ders isimleri:

Haftadaki ders saati sayısı:

Bilişim aracının dönemlik kullanım saat sayısı:

Bilişim aracını kullanacak öğrenci sayısı:

Bu bilişim aracını  kullanabilecek olan diğer birim ve dersleri yazınız.  Bu form ile talep edilen bilişim aracının,  diğer
birimlerin kullanımını kapsayıp kapsamadığını belirtiniz:

Talep edilen bilişim aracının muadili varsa, ismini ve tercih edilmeme sebebini belirtiniz:

Talep edilen bilişim aracı veya benzeri daha önce kurumumuzda kullanıldı mı? Kullanıldı ise hangi birimlerde ne kadar
süre ile kullanıldığını ve önceki tecrübeleri (problemler, tavsiyeler vb.) belirtiniz:

Talep edilen bilişim aracının piyasadaki kullanımı hakkında bilgi veriniz:

Talep edilen bilişim aracı bir yazılım ise lisanslama modelini belirtiniz:
      Yüzer Lisans*               Bireysel Lisans**                   Dongle Lisans***                Diğer:...........................................
*Bilgisayar ağı üzerinde çalışır. İstenilen sayıda bilgisayara kurulması mümkündür, ancak sadece lisanslı sayıda kişi aynı anda kullanabilir.
** Lisans bilgisayara özel üretilir. Sadece ilgili bilgisayarda çalışır. Başka bir bilgisayara kurulamaz.
*** Lisanslama için USB flash bellek büyüklüğünde ek donanım kullanılır. Sadece bu donanımın takılı olduğu bilgisayarda çalışır.
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3. BÖLÜM: YAKLAŞIK MALİYET BİLGİLERİ

Firma Adı, Web Adresi:

Firmada Muhatap Bilgileri İsim: ............................................................ Tel: ...................................................
E-posta: ...................................................... Görüşme Tarihi: ....... / ....... / 20.....

Fiyat Teklifi: ................................................   Yıllık Bakım ve Güncelleme Fiyatı: ................................................

4. BÖLÜM: EĞİTİM ve SERTİFİKA TALEBİ

Personelimizin eğitimi ihtiyacı var mı? Evet  (....... kişi katılacaktır) Hayır

Sertifika programı düzenlenecek mi? Evet  (....... kişi katılacaktır) Hayır

Sertifika programı nasıl uygulanacaktır?
Yıllık olarak belirli sayıdaki öğrenci, belirli bir süre eğitim aldıktan sonra sertifika sınavına katılabilecek.
Öğrenciler sadece yıl sonlarında sertifika sınavlarına katılacaklar.
Öğrenciler yıl sonunda sertifika sınavına katılmadan doğrudan sertifika verilecek.
Diğer: ...........................................

Sertifika programı masrafları kim tarafından karşılanacak?
Üniversite  Öğrenci İlgili Birim        İlgili Firma      Projeden          Diğer.......................

5. BÖLÜM: BİLİŞİM ARACI İLE İLGİLİ ALT YAPI DURUMU

Bilişim aracının kullanımı ile ilgili kablolama, ilave bilgisayar, sunucu vb. ihtiyaç varsa, lütfen belirtiniz:

Yazılımın kurulumu ve çalışması için asgari bilgisayar gereksinimlerini belirtiniz.
İşlemci (CPU) : ........................... Ana Bellek (RAM) : ........................... Depolama: ...........................
Güç Kaynağı : ........................... İşletim Sistemi : ........................... Diğer : ................................

Yazılımın uyumlu olduğu işletim sistemlerini işaretleyiniz.
     32-bit Linux        64-bit Linux        32-bit Windows        64-bit Windows        32-bit MacOS        64-bit MacOS

Bağımlılıkları ve gereksinimleri varsa belirtiniz. (Ofis araçları PDF okuyucu, özel kütüphaneler vb.)

6. BÖLÜM: DİĞER

Bilişim aracının kurumumuza kazandıracağı getirileri ve eklemek istediğiniz diğer düşünceleri belirtiniz.
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Tarih : ....... / ....... / 20.....
Ad Soyad :
İmza :

NOT: Form üzerindeki bilgilerin eksik doldurulması durumunda Bilişim Araçları Değerlendirme Komisyonu Görev ve Yetkileri Hakkında Yönergenin 9.
maddesinin a) bendinin 2. fıkrası gereği bilişim aracı talebinde bulunan kişi bilişim aracı ile ilgili bilgi vermek amacıyla komisyon toplantısına davet
edilebilir.
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